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L’agenda del dia

Reajustament horari dels
espectacles programats a les 23 h

TRiCKsTeR-P
Gimnàs del Peguera. diferents
horaris. 5/10 € B, instal·lació
centrada en el conte de la Blanca-

neu. Un viatge pels aspectes més
íntims i ocults de la història que
l’espectador ha de fer en solitari. 

RodRiGo CueVAs & 
RAüL ReFRee
sala Gran Kursaal, 20.30 h. 5/10 €

Rodrigo Cuevas i Raül Refree
coincidiran a Manresa per primer

cop sobre els escenaris en l’estrena

de Llabores. 

GRAndiA/MARToReLL/
ViLAjoAnA. 
Lluís de Peguera, 17, 19.30 i 23 h.
5/10 € Els tres músics exploren la

relació amb la tecnologia cercant si-

milituds amb la relació que tenim
amb la religió.

OSCAR BAYONA

Assaig de «La faula de l’esquirol» al teatre Conservatori

La llengua fenícia va
formar el primer alfabet de la Me-
diterrània. Així parlaven al segon
mil·lenni i, si ara en sabem alguna
cosa, és gràcies a l’arqueologia. El
fenici s’escriu de dreta a esquerra i
el formen 22 consonants, cap vocal.
Ahir va sonar per primera (i potser
última) vegada a Manresa. Va ser en
la inauguració de la Fira Mediterrà-
nia, que va unir quatre músics de
cobla, el duet de música experi-
mental Za! i el duet de neofolk Tarta
Relena, guanyadores del Premi En-
derrock de la Crítica.

La covid va posar en quarantena
una de les dues components de Tar-
ta Relena, Marta Torrella, que va
cantar de manera virtual. Els que hi
van ser son els quatre bregats mú-

sics de cobla que formen part del
projecte: el fiscorn Pep Moliner i el
flabiol Xavi Torrent (Cobla Sant Jor-
di), el tenora Xavi Molina (director
de la Bisbal Jove) i el tible Jordi Ca-
sas (La Flama de Farners). Van apa-
rèixer vestits com si els haguessin
convidat a una boda amazic.
El resultat va ser un còctel d’har-

monies folk mediterrànies, nervi,
distorsió i el so del flabiol. «Som una
orquestra retrofuturista, transme-
diterrània, polidistorsionada i mul-
tipsicodèlica», van dir per presen-
tar-se. L’espectacle, una coproduc-
ció de la fira, s’havia preestrenat el
mes passat a les Festes de la Mercè
de Barcelona.
El públic va participar en unes

aparents «improvisacions conduï-
des». En un moment, se’ls va con-
vidar a fer sonar les claus de casa.
Una nit d’aires dadaistes que, si

volia sorprendre, en algun cas ho
devia aconseguir. 

M. S. MANRESA

La primera (i potser última) 
nit en què es va cantar en fenici
Músics de cobla comparteixen nit al Kursaal amb els duets Za! i Tarta Relena 

Espectacle
inaugural

Za! & La TransMegaCobla van ser els encarregats de la inauguració de la Fira Mediterrània de Manresa

La consellera Àngels Ponsa

12 h La companyia del príncep To-
tilau. El meu amic Brutus. Pati del tea-
tre Kursaal. Gratuït. Teatre.
13 h Marala. A trenc d’alba. Auditori
de la Plana de l’Om. Entrades exhauri-
des. Música.
16 h Caterva Teatre. L’home bo.
Sala Els Carlins. Entrades: 5 euros, an-
ticipades; i 10 euros, a taquilla. Teatre.
17, 19.30 i 23 h Grandia/Marto-
rell/Vilajuana. Acte de fe. Sala d’actes
de l’institut Lluís de Peguera. Entrades:
5 euros, anticipades; i 10 euros, a ta-
quilla. Música.
17.30 h Companyia de Comediants
La Baldufa. La faula de l’esquirol. Tea-
tre Conservatori. Entrades: 5 euros, an-
ticipades; i 10 euros, a taquilla. Teatre.
19, 19.20, 19.40, 20, 20.20, 20.40,
21, 21.20 i 21.40 h Trickster-p. B.
Gimnàs de l’institut Lluís de Peguera.
Entrades: 5 euros, anticipades; i 10 eu-
ros, a taquilla. Teatre, audiovisuals,
arts plàstiques, fotografia, instal·lació,
jocs.

19.30 h LaboratoriA. Y perdí mi
centro. Nau de L’Anònima. Entrades: 5
euros, anticipades; i 10 euros, a taqui-
lla. Dansa.
20.30 h Rodrigo Cuevas & Raül Re-
free. Llabores. Sala Gran del teatre
Kursaal. Entrades: 5 euros, anticipa-
des; i 10 euros, a taquilla. Música.
21 h Cia. Pagans. Paraules que tren-
quen ossos. Parc del Cardener, a la
zona del Pont Nou. Entrades: 5 euros,
anticipades; i 10 euros, a taquilla. Tea-
tre.
21.45 h Los Hermanos Cubero.
Proyecto Toribio. Auditori de la Sala
Plana de l’Om. Entrades: 5 euros, anti-
cipades; i 10 euros, a taquilla. Música.
22 h Alba Carmona. Canciones del
folklore. Teatre Conservatori. Entra-
des: 5 euros, anticipades; i 10 euros, a
taquilla. Música.
22 h Las Karamba. Las Karamba.
Taverna de la Fira. Entrades exhauri-
des. Música.

Grandia / Martorell / Vilajuana amb Acte de fe. Previst per a divendres 16
d’octubre a les 23 h a l’IES Lluís de Peguera, finalment tindrà lloc a les 22 h

Alba Carmona amb Canciones del folklore. Previst per a divendres 16 d’oc-
tubre a les 23 h al teatre Conservatori, finalment tindrà lloc a les 22 h

Cia. Pagans amb Paraules que trenquen ossos.Es cancel·len les dues ses-
sions de les 00 h previstes per a divendres 16 i dissabte 17 d’octubre

Las Karamba. Previst per a divendres 16 d’octubre a les 00.15 h, finalment
tindrà lloc a les 22 h  

Kukai Dantza amb Gauekoak (A puerta cerrada). Previst per a dis-
sabte 17 d’octubre a les 22.30 h al teatre Kursaal, finalment
tindrà lloc a les 21.30 h

Coloma Bertran ambNocturns i diamants. Pre-
vist dissabte 17 d’octubre a les 23 h al teatre Con-
servatori, finalment tindrà lloc a les 22 h

Joan Garriga i el Mariatxi galàctic amb
El ball i el plany. Previst per a dissabte 17
d’octubre a les 00.15 h a la Taverna de la
Fira, finalment tindrà lloc a les 22 h

Sònia Parra Garcia


